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Dátum konania : 3.3.2015

Prítomní: RNDr. Peter Tremboš, PhD., Ing. Denis Kristek, Ing. Eva Wernerová, Mgr. Michal Kubala,
Ing. Miroslav Otčenáš, Ing. Viliam Vavro, MUDr. Beňačka
Hostia: Ing. Lucia Duračková, Ing. arch Jana Vitková
Program:
1
2
3
4
5
6

Otvorenie
Spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
2007-2013 k 1.1.2015
Návrh zmien vo VZN č.15
Rôzne
Uznesenie a záver

Popisná časť zápisnice:
K bodu 1
Predseda komisie RNDr. Tremboš, PhD. privítal prítomných a otvoril rokovanie komisie.
K bodu 2
Spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta - predkladateľ Mgr. Jarmila Vilčeková.
Ing. Wernerová by uvítala, aby v databáze bola doplnená využiteľnosť dokumentov, kto a ako s ním
pracuje a ako často sa z neho vychádza, k čomu ho používa. Ing. Kristek poukázal na potrebu vytvoriť
systém monitorovania a vyhodnotenia jednotlivých koncepčných dokumentov, navrhuje posúdiť úžitok,
ktorý prinášajú. Doplnil, že na pripravovaný Program rozvoja obce (PRO) by mali nadväzovať všetky
koncepčné dokumenty mesta. Predseda komisie navrhol jednotlivé strategické dokumenty postupne
prehodnotiť a túto problematiku zaradiť do programu ďalších rokovaní komisie. Ďalej upozornil, že
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Stratégia rozvoja mesta sú dva samostatné
dokumenty, preto ich treba aj hodnotiť samostatne. Pre lepšiu orientáciu v pripravovanej databáze navrhol
doplniť vysvetlenie jednotlivých akronymov, uviesť presný internetový link, nielen názov príslušného
oddelenia MsÚ, ale aj číslo dverí, kde je dokument uložený a dostupný pre verejnosť, overiť, či je
dokument schválený alebo len zobraný na vedomie. V uznesení č. 8/2015 Komisia pre stratégiu a rozvoj
mesta poveruje Mgr. Jarmilu Vilčekovú pokračovať, v zmysle uvedených pripomienok, v práci na
zostavení databázy koncepčných dokumentov.
K bodu 3
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2007-2013
k 1.1.2015 – predkladateľ Mgr. Jarmila Vilčeková. V úvode diskusie viacerí členovia komisie upozornili
na nedostatky v predloženom vyhodnotení plnenia programu. Konštatovali, že v ňom chýbajú najmä
kvantitatívne ukazovatele, ktoré by umožnili lepšie posúdiť mieru jeho plnenia. Predseda komisie tiež
upozornil, že vyhodnotený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja nie je spracovaný v zmysle
Zákona NR SR č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. Zároveň poukázal na skutočnosť, že v
zmysle uvedeného zákona mal byť tento dokument prerokovaný a prijatý Mestským zastupiteľstvom čo sa
nestalo. Bol iba zobraný na vedomie. Nasledovala diskusia o tvorbe nového Programu rozvoja mesta
Piešťany. Ing. Kristek navrhol, aby zostavovateľmi tohoto dokumentu boli členovia Komisie pre stratégiu
a rozvoj mesta. RNDr. Tremboš nesúhlasil s daným návrhom, úlohu komisie vidí najmä v dohľade nad
jeho spracovaním, pri riešení metodických problémov a podobne. To samozrejme nevylučuje účasť
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jednotlivých členov komisie na jeho zostavení. Ing.Vavro zhodnotil skúsenosti z tvorby bývalého PHSR.
Predseda komisie zdôraznil, že nový dokument musí byť dôsledne spracovaný podľa dnes platného
zákona. Musí obsahovať aj návrh systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu s ustanovením
merateľných ukazovateľov ako aj vecný a časový harmonogram jeho plnenia. Ing. Vavro poukázal na
potrebu takého spracovania, ktoré umožní posúdiť percentuálne mieru jeho plnenia. MUDr. Beňačka
poukázal, že je ťažko percentuálne vyhodnotiť, či bolo opatrenie splnené, alebo nie.
Uznesenie č.9/2015 komisia pre stratégiu a rozvoj mesta berie Vyhodnotenie plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007-2013 k 1.1.2015 na vedomie.
Uznesenieč.10/2015 Komisia konštatuje, že vyhodnotenie PHSR je nedostatočné a vyžaduje doplniť
informácie o kvantitatívne a kvalitatívne ukazovateľe, ktoré umožnia celkové percentuálne vyhodnotenie
jeho plnenia - schváliť.
Uznesenia č.11/2015 Komisia upozorňuje, že PHSR nie je spracované v zmysle zákona a malo byť
schválené MsZ - schváliť.
Uznesenie č.12/2015 Komisia poveruje Mgr. Jarmilu Vilčekovú, aby na nasledujúcej komisii informovala
o stave v akom sa nachádza príprava nového Programu rozvoja mesta Piešťany - schváliť.
K bodu 4
Návrh zmien vo VZN č.15/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob
a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - predkladateľ
Ing. Duračková. Text VZN č.15 bol zosúladený so Štatútom mestských komisií mesta Piešťany. Predseda
komisie navrhol zoznam prioritne podporovaných aktivít v oblasti podpory regionálneho a miestneho
rozvoja a konštatoval, že až na jednu boli všetky integrované do návrhu nového znenia VZN č. 15. MUDr.
Beňačka poznamenal, že kompetencie, ktoré z toho vyplývajú pre komisiu nepovažuje za podstatné. Ing.
Duračková odporúča schváliť VZN č.15 so zmenami a upozornila, že následný krok bude zmena rozpočtu,
ktorá umožní, aby boli vyčlenné financie aj pre dotácie na podporu regionálneho a miestneho rozvoja
Uznesenie číslo 13/2015 Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúča Návrh zmien vo VZN č.15/2014
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom schváliť.
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta v prípade schválenia odporúča, aby bol predložený návrh na zmenu
rozpočtu, tak, aby boli vyčlenené zdroje aj pre dotácie na podporu regionálneho a miestneho rozvoja
K bodu 5
Rôzne. V bode rôzne vystúpila Ing. arch Jana Vitková s návrhom pripravovaných zmien a doplnkov
územného plánu mesta Piešťany. Vymenovala dôvody, ktoré viedli k týmto zmenám a doplnkom a
oboznámila komisiu so súčasným stavom riešenia tejto problematiky. Upriamila pozornosť na 3
problémové locality - Vážsky ostrov, Heinola, Malá vrbina. MUDr. Beňačka poukázal, že oblasť Heinoly
sa rieši už 12 rokov, podal návrh, nech sa to už ďalej nerieši, nakoľko to mesto stojí čas a peniaze a
oznámi sa to obyvateľom danej lokality. Členovia komisie sa informovali aj na iné objekty a územia, ktoré
sú v návrhu riešené. Ing. Vavro poukázal na demografický úbytok obyvateľstva mesta, a fakt, že v tejto
situácii chceme rozširovať zástavbu a za tým účelom ničíme verejnú zeleň. To nepovažuje za
opodstatnené. Predpokladá, že by mestu mohli pomôcť striktne definované regulatívy. RNDr. Tremboš
poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti má mesto Piešťany dostatočnú územnú rezervu na rozvoj aj v
súčasne platnom územnom plane, a preto nevidí racionálny dôvod na ich rozširovanie, ktorý by bol v
prospech mesta. Členovia komisie konštatovali, že ku každej zmene územného plánu, ku každej lokalite je
treba pristupovať individuálne. Predseda komisie RNDr. Tremboš požiadal Ing. arch Vitkovú o priebežné
informovanie vo veci riešenia predložených zmien a doplnkov.
V bode rôzne vystúpil Ing. Vavro s vlastným hodnotením informácií, ktoré poskytol MsÚ ako odpoveď
na interpeláciou pana poslanca Brnu, a to s databázou projektovej dokumentácie, ktorá doteraz nebola
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využitá. Poukázal na množstvo na tento účel vynaložených prostriedkov. V budúcnosti odporúča
investovať do spracovania projektovej dokumentácie iba k takým projektom u ktorých je reálny
predpoklad ich skorej realizácie. Navrhuje v tomto zmysle prijať aj VZN.
K bodu 6
Uznesenia KSaRM:
Číslo
2/2015

Bod
prog
2.

Znenie

Adresát

KSaRM poveruje Mgr. Jarmilu Vilčekovú pokračovať, v zmysle uvedených
pripomienok, v práci na zostavení databázy koncepčných dokumentov.

Referát
stratégie

Spracovanie databázy koncepčných dokumentov mesta
3/2015

3.

KSaRM berie
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
2007-2013 k 1.1.2015 na vedomie.

MsR, MsZ

Uznesenieč.10/2015 Komisia konštatuje, že vyhodnotenie PHSR je nedostatočné a
vyžaduje doplniť informácie o kvantitatívne a kvalitatívne ukazovateľe, ktoré
umožnia celkové percentuálne vyhodnotenie jeho plnenia - schváliť.
Uznesenia č.11/2015 Komisia upozorňuje, že PHSR nie je spracované v zmysle
zákona a malo byť schválené MsZ - schváliť.
Uznesenie č.12/2015 Komisia poveruje Mgr. Jarmilu Vilčekovú, aby na nasledujúcej
komisii informovala o stave v akom sa nachádza príprava nového Programu rozvoja
mesta Piešťany - schváliť.
4/2015

4.

KSaRM odporúča
Návrh zmien vo VZN č.15/2014 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám podnikateľom - schváliť.
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta v prípade schválenia odporúča, aby bol
predložený návrh na zmenu rozpočtu tak, aby boli vyčlenené zdroje aj pre dotácie na
podporu regionálneho a miestneho rozvoja.

MsR, MsZ
Ing.
Duračková

5/2015

5.

KSaRM v bode rôzne odporúča:
analyzovat zostavy nezrealizovanej projektovej dokumentácie Mesta Piešťany
a nezrealizovaných štúdií do roku 2014 a vyhodnotiť ich efektívnosť do nasledujúcej
komisie schváliť.

Ing. Vavro

Zapísala: Mgr. Jarmila Vilčeková

Schválil: RNDr. Peter Tremboš, PhD. predseda komisie
V Piešťanoch dňa: 4.3.2015

Rozdeľovník: primátor mesta
zástupca primátora,
prednostka mestského úradu,
Ing. Duračková,
členovia KSaRM

Termín

